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INSTRUÇÕES 
 
1. Este BOLETIM contém 40 (quarenta) questões. Cada questão apresenta 5 (cinco) 
alternativas (A) (B) (C) (D) e (E) . Confira atentamente se ele ESTÁ COMPLETO! 
 
2. Juntamente com este BOLETIM, você está recebe seu CARTÃO-RESPOSTA. Verifique se 
ele está identificado corretamente com o seu nome. 
 
3. Utilize os espaços deste BOLETIM para seus rascunhos, transferindo as respostas finais 
para o CARTÃO RESPOSTA. As respostas feitas neste BOLETIM (Rascunho) não serão 
consideradas para efeito de correção. Não há substituição do CARTÃO RESPOSTA. 
 
4. Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas.  
 
5. Só será permitido em cima da carteira: caneta azul ou preta, lápis e comprovante de 
inscrição (para anotar o gabarito). Demais objetos, colocá-los sob a carteira, juntamente 
com os eletrônicos desligados e  lacrados. 
 
6. O 1º candidato que terminar a prova, só sairá da sala 30 minutos após o início da prova. 
 
7.  Não será permitido levar o Caderno de Questões. 
 
8. O candidato não pode transitar pela sala e só pode levantar-se para ir ao banheiro depois de 
30 minutos do início da prova, acompanhado do fiscal de corredor, sob pena de ser 
eliminado. 
 
9. Ao final, devolva aos Fiscais todo o material recebido, ou seja, este CADERNO DE 
QUESTÕES e o seu CARTÃO RESPOSTA, caso contrário, você sofre a pena de ser 
eliminado.  
 
A Prefeitura Municipal de MOJU DESEJA SUCESSO PARA VOCÊ!  
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NOME COMPLETO 
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INSCRIÇÃO 
 

___________ 






ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA
O texto a seguir é referente às questões de 01 a 05. 

 
“Aprender a ser cidadão e ser 
cidadã é, entre outras coisas, 
aprender a agir com respeito, 
solidariedade, responsabilidade, 
justiça, não-violência; é aprender a 
usar o diálogo nas mais diferentes 
situações e comprometer-se com o 
que acontece na vida coletiva da 
comunidade e do país. Estes 
valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos 
pelos estudantes e, portanto, podem 
e devem ser ensinados na escola.” 
(Texto extraído do Módulo de Apresentação do 
Programa de Desenvolvimento Profissional 
Continuado – pág. 16 / MEC-Governo Federal) 

 
01. O tema central do texto é 
(A) respeito. 
(B) ética. 
(C) democracia. 
(D) coletividade. 
(E) justiça. 
 
02. O propósito do texto é dizer que 
(A) ser cidadão ou cidadã está em usar a razão e que 
esta seja a melhor forma de ensinar os conteúdos com 
quais os estudantes conviverão na escola. 
(B) os valores e os princípios são papéis ativos no 
discurso estudantil, para que o aluno torne-se um homem 
de bem. 
(C) uma educação deve partir dos princípios não-
temáticos que a escola abordará ao longo do ano letivo, 
do ponto de vista da moral. 
(D) a educação para a cidadania pauta-se 
necessariamente em princípios éticos democráticos que 
se realizem a partir do compromisso da escola com o 
ensino. 
(E) os educadores, ao apropriarem-se da democracia e 
da cidadania, podem ensiná-las na escola. 
 
03. A expressão “comprometer-se” retoma a idéia de 
(A) aprender a ser cidadão. 
(B) agir com respeito. 
(C) coletividade na comunidade. 
(D) valores. 
(E) ensinamentos na escola. 
 
04. Do período “Estes valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, 
portanto, podem e devem ser ensinados na escola.”, a 
análise correta que se faz do emprego das quatro 
ocorrências da conjunção “e”, é 
(A) somente a primeira tem valor aditivo. 
(B) a primeira e a segunda têm valor aditivo. 
(C) valor aditivo só pode ser atribuído à terceira 
conjunção. 

(D) a terceira tem valor explicativo e as outras, aditivo. 
(E) todas as conjunções têm valor aditivo. 
05. Ao construir um texto faz-se necessário escolher a 
função da linguagem, pois a intenção do que se quer dizer 
encontra-se nessa escolha. A intenção comunicativa do 
texto está centrada, portanto, na função 
(A) metalingüística. 
(B) conativa. 
(C) referencial. 
(D) fática. 
(E) emotiva. 
 
06. Das “Dicas para escrever bem”, (Um spam – atribuído a 
Nilo Moraes – revista Língua Portuguesa, № 26, dezembro 
de 2007 – frases adaptadas), uma aplicação coerente, 
encontra-se na frase: 
(A) Não esqueça das maiúsculas, como já dizia minha 
professora loreta lá no colégio do rosário, na vila de moju. 
(B) Nunca generalize: generalizar, em todas as situações, 
sempre é um erro. 
(C) A voz passiva deve ser evitada. 
(D) Evite lugares comuns assim como o diabo foge da cruz. 
(E) Eu, uma pessoa estudiosa, sei  que o aposto fica entre 
vírgulas. 
 
07. Em relação à norma culta, na frase “Às custas de muita 
conversa, conseguimos fazê-lo mudar de opinião.”, observa-
se um erro de 
(A) regência. 
(B) concordância verbal. 
(C) concordância nominal. 
(D) ortografia. 
(E) flexão da palavra. 
 
08. O emprego do adjunto adverbial (sublinhado nas 
alternativas) estabelece uma relação semântica de 
acréscimo, em: 
(A) Estudou para passar no concurso. 
(B) É preciso agir rapidamente. 
(C) Estudou muito. 
(D) Além da tristeza, sentia profundo cansaço. 
(E)O candidato apareceu duas vezes . 
 
O texto a seguir é referente às questões de 09 e 10. 

“Presídios, periferias e delegacias já não têm 
mais controle sobre a gíria ligada ao 
universo criminal, que se espalha pela mídia 
e pelo cotidiano do cidadão comum.” 

09. O texto afirma que 
(A) Emprega-se tanto a gíria que os delegados perderam o 
controle em fazer com que essa maneira de comunicação 
esteja centrada somente nos presídios. 
(B) As instituições ligadas ao crime perderam o domínio 
quanto ao uso da gíria, tanto que chegou à mídia e ao dia-a-
dia do homem.  
(C) A expansão desses termos para a linguagem do 
cotidiano depende, na maioria das vezes, da mídia. 






(D) As gírias nascem, crescem e ligam-se ao universo 
criminal, dificultando assim o controle feito pela polícia. 
(E) A maioria dos grupos sociais desenvolve termos ou 
expressões particulares ao universo da gíria. 
 
10. Em relação às normas gramaticais, é correto afirmar 
que 
(A) a palavra “gíria” é acentuada, porque é paroxítona 
terminada em “a”. 
(B) “presídios, periferias e delegacias” é sujeito 
composto, por isso o verbo ter (têm) está no plural. 
(C) a expressão “universo criminal” tem função de 
locução adjetiva. 
(D) o plural da palavra cidadão é cidadões. 
(E) a palavra “que” é um pronome relativo referente à 
palavra controle. 
 
As próximas 5 questões referem-se ao Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Município de Moju, Lei n° 
405, de 12/10/1989 
 
11. A posse do servidor Público Municipal de Moju é 
dada pelo 
(A) Prefeito. 
(B) Secretário de Administração. 
(C) Chefe de gabinete da Prefeitura. 
(D) Presidente da Câmara de Vereadores. 
(E) Chefe do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura. 
 
12. Para efeito de aposentadoria computar-se-á 
integralmente o tempo de serviço efetivamente realizado 
em outra instituição, EXCETO aquele prestado  
(A) em autarquia. 
(B) no período ativo das Forças Armadas. 
(C) a instituição de caráter privado que tiver sido 
transformada em estabelecimento de serviço público. 
(D) enquanto esteve em tratamento de saúde. 
(E) como função gratificada antes da realização do 
concurso público. 
 
13. No caso de Extinção de um cargo ou de declarada a 
sua desnecessidade, o funcionário estável  
(A) terá direito à aposentadoria. 
(B) ficará em disponibilidade remunerada. 
(C) será dispensado. 
(D) será imediatamente transferido para outro setor. 
(E) ficará em quadro em extinção com vencimentos 
estagnados. 
 
14. NÃO se concederá licença, sem vencimento ou 
remuneração e sem contagem de tempo para 
aposentadoria ou promoção, para tratamento de 
assuntos particulares ao funcionário nomeado, removido 
ou transferido,  
(A) pelo prazo de 18 meses. 
(B) que já gozou desse tipo de licença. 
(C) antes de assumir o exercício. 
(D) após o estágio probatório. 
(E) faltando menos de 5 anos para a aposentadoria. 

15. Após cada _______ de efetivo exercício, ao funcionário 
que a requerer, conceder-se-á licença especial de 
________ com todos os direitos e vantagens do seu cargo 
efetivo. 
As lacunas são corretamente preenchidas com 
(A) 7 anos  e 6 meses. 
(B) 8 anos e 1 ano. 
(C) 9 anos e 6 meses. 
(D) 10 anos e 6 meses. 
(E) 10 anos e 1 ano. 
 
16. A divisão regional brasileira é realizada de duas formas: 
através das 5 regiões do IBGE ou a partir de 3 grandes 
regiões geo-econômicas. Segundo a divisão do IBGE, a 
região que apresenta o maior número de estados é a  
(A) Amazônica. 
(B) Norte. 
(C) Nordeste. 
(D) Centro Oeste. 
(E) Centro Sul. 
 
Utilize a letra da música abaixo para resolver as duas 
próximas questões: 

TOCA  TOCANTINS 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
Os meios não são os fins 
Por que vão te matar? 
Por que te transformar 
Em águas assassinas 
E nelas afogar a vida? 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
É lá o teu destino aqui não é teu lugar 
Que viva o açaizeiro 
A arara e o tamuatá 
Não matem o mato inteiro 
Não morra o rio Guamá 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar... 

  Nilson Chaves e Jamil Damous 
17. A música refere-se mais implicitamente 
(A) ao desmatamento da Amazônia. 
(B) ao aumento da temperatura terrestre. 
(C) à hidrelétrica de Tucuruí. 
(D) às enchentes dos nossos rios. 
(E) à influência do mar sobre o rio Tocantins. 
 
18. No trecho “Por que te transformar em águas assassinas 
e nelas afogar a vida?”, é apontado um problema que 
poderia ser minimizado pela  
(A) política de resgate nas águas do rio Tocantins. 
(B) construção de eclusas. 
(C) redução do desmatamento da região. 
(D) vigilância constante ao longo do rio Tocantins. 
(E) recuperação da flora e fauna destruídas. 
 
19. Ao norte, o município de Moju tem fronteiras com os 
municípios de  






(A) Abaetetuba e Barcarena. 
(B) Acará e Tailândia. 
(C) Breu Branco e Baião. 
(D) Acará e Mocajuba. 
(E) Igarapé Miri e Tomé Açu. 
 
20. Quatorze comunidades do Município de Moju situam-
se no Território Quilombola denominado de 
(A) Afro Moju. 
(B) Moju dos Palmares. 
(C) Divino Espírito Santo. 
(D) Jenipabu. 
(E) Jambuaçu. 
 
21. A melhor conduta fisioterapêutica, destinada a um 
paciente portador de paralisia facial periférica, consiste 
em: 
(A) Massagem, eletroestimulação e Método Pilates.  
(B) Método Kabat, calor superficial e crioestimulação. 
(C) Corrente Galvânica, exercício de mímica facial e mas-
sagem endobucal. 
(D) Drenagem linfática, TENS e ondas eletromagnéticas. 
(E) Mobilização, Mecanoterapia e corrente excitomotora 
progressiva de base exponencial. 
 
22. Em relação à fisiologia do sistema respiratório, é 
correto afirmar que 
(A) o movimento do ar dos brônquios até a interface dos 
alvéolos é chamada de Difusão. 
(B) Shunt designa o ar que entra no sistema arterial atra-
vés das áreas ventiladas do pulmão. 
(C) a Lei de Fick afirma que a velocidade de transferência 
de um líquido, é diretamente proporcional a espessura do 
tecido. 
(D) a hipoventilação, a difusão deficitária, o shunt e alte-
rações na relação ventilação-perfusão são causas de 
hipoxemia. 
(E) as trocas gasosas, durante a respiração, iniciam-se a 
partir dos brônquios lobares.  
  
23. Sobre a intervenção da fisioterapia em crianças com 
paralisia cerebral, é correto afirmar que 
(A) o Método Kabat é baseado na estimulação do 
movimento a partir de ordens verbais e do uso do 
desenvolvimento evolutivo. 
(B) o Método Bobath baseia-se na inibição dos reflexos 
patológicos com estímulos sensoriais para conseguir 
resposta motora. 
(C) o Método Temple Fay usa apenas padrões 
complexos de movimentos para a estimulação de 
crianças com paralisia do tipo atetóide.  
(D) a fisioterapia estará contra-indicada em pacientes 
com padrão espástico submetidos a zetapastia, nos seis 
meses subsequentes à cirurgia. 
(E) os Métodos Rood e Bobath estimulam reflexos 
primitivos para obter resposta motora de pacientes com 
paralisia cerebral. 
 

24. Paciente de 36 anos, apresentando dor na base do 
pescoço, ombro e região antero-lateral do braço; dormência 
na região do deltóide; hipotrofia de deltóide e bíceps e 
ausência de reflexo bicipital, procurou atendimento médico, 
tendo impressão diagnóstica de radiculopatia cervical. A raiz 
nervosa acometida neste caso foi 
(A) C5. 
(B) C7. 
(C) C4. 
(D) C6. 
(E) C3.  
 
25. Em relação ao tratamento fisioterapêutico do paciente 
com Doença de Parkinson, podemos afirmar que 
(A) não se faz necessário o uso de relaxamento, já que este 
tipo de paciente apresenta a bradicinesia como um dos 
sinais, o que impede o desenvolvimento de tensões, por não 
haver o uso de toda a amplitude de movimento. 
(B) exercícios de amplitude de movimento, de mobilidade, 
de relaxamento, respiratórios e treino de marcha são os 
principais componentes de um programa de exercícios 
terapêuticos. 
(C) o tremor de repouso, comum nos pacientes 
parkinsonianos, pode ser controlado através do uso de 
imobilização por  48 horas associada à FES. 
(D) por ser uma desordem progressiva e crônica, que leva à 
incapacidade funcional nas atividades de vida diária. O uso 
de técnicas que incrementem o funcionamento motor e a 
mobilidade, não é considerado recursos eficientes. 
(E) o uso de bicicleta estacionária é contra-indicação 
absoluta, pois o paciente realiza um esforço que leva à 
fadiga e conduz a um aumento na rigidez. 
 
26. A desinsuflação pulmonar é um dos objetivos da 
fisioterapia na seguinte patologia: 
(A) Atelectasia. 
(B) Derrame Pleural. 
(C) Fibrose Cística. 
(D) Empiema Pulmonar. 
(E) Enfisema Pulmonar. 
 
27. Sobre reabilitação cardíaca, é correto afirmar que  
(A) a fase II da reabilitação cardíaca tem por objetivo reduzir 
os riscos da permanência prolongada da internação, como 
trombose venosa e escaras. 
(B) a redução da capacidade residual funcional, nas 
primeiras 48 horas pós cirurgia cardíaca (pós- operatório 
imediato), associada à dor e à inatividade no leito, podem 
levar a um padrão restritivo pulmonar. 
(C) angina Grave e instável não é considerada contra-indi-
cação de exercícios de reabilitação cardíaca. 
(D) o débito cardíaco e o volume corrente se mantêm inal-
terados mesmo na fase IV da reabilitação cardíaca. 
(E) a prática regular e supervisionada de exercícios físicos 
não diminui os riscos em pacientes com predisposição a 
desenvolver infarto agudo do miocárdio. 
 
28. O teste usado no auxílio diagnóstico de tendinite do 
manguito rotador é denominado: 






(A) Teste de Phalen. 
(B) Teste de Milgran. 
(C) Teste de Compressão de Apley. 
(D) Teste do Coçar de Apley. 
(E) Teste de Lhermite. 
  
29. Considere um paciente idoso, sexo feminino, com 
história de queda da própria altura e impressão 
diagnóstica de fratura da extremidade proximal do fêmur 
direito. A conduta fisioterapêutica correta indica que o/a 
(A) o paciente deve realizar exercícios ativos com o 
membro fraturado, após o período de imobilização e ser 
encorajado a andar com auxílio de dispositivos, tão logo 
seja liberado para a colocação de carga parcial no 
membro. 
(B) o uso de diatermia por ondas curtas é indicado para 
que haja melhora no aporte sanguíneo local, aliviando a 
dor e evitando deformidades. 
(C) a aplicação de calor superficial associado ao ultra-
som são recursos indicados previamente aos exercícios. 
(D) a utilização de movimentos de rotação e abdução de 
quadril do lado afetado são indicados, pois auxiliam a 
reeducação da marcha. 
(E) o tratamento fisioterapêutico não depende do tipo de 
fixação realizada, estando este paciente liberado para o 
tratamento a partir do 10 dia de pós-operatório, desde 
que o mesmo tenha o objetivo de oferecer independência 
e readquirir a função perdida. 
 
30. Patologia neurológica auto-imune caracterizada por 
lesão da bainha de mielina e presença de placas na 
substância branca do sistema nervoso central e que 
apresenta entre outros sinais e sintomas fraqueza 
muscular, diplopia e entorpecimento. Esses achados 
correspondem à 
(A) Doença de Parkinson. 
(B) Distrofia de Backer. 
(C) Coréia de Reiter. 
(D) Síndrome de Guillain-Barré. 
(E) Esclerose Múltipla. 
 
31. Sobre a fisiologia do sistema cardio-vascular, é 
correto afirmar que 
(A) a contração e o relaxamento dos músculos cardíacos 
são chamados respectivamente de diástole e taxa 
cardíaca de repouso. 
(B) a freqüência cardíaca não é passível de alterações 
por mudanças ocorridas na pressão sangüínea. 
(C) quando ocorre elevação na pressão sangüínea, o 
ritmo cardíaco se eleva e quando ocorre diminuição na 
pressão sangüínea, o ritmo cardíaco também diminui. 
(D) o débito cardíaco diz respeito à quantidade de 
sangue bombeada para cada ventrículo por minuto. 
(E) o volume sistólico corresponde à quantidade de 
sangue circulante nos átrios durante as batidas 
cardíacas. 
 
32. Considere uma paciente do sexo feminino, 52 anos, 
destra, com história de dor e perda progressiva dos 

movimentos ativos e passivos do ombro esquerdo, sem 
história de lesão precedente. Neste caso, podemos 
suspeitar de 
(A) Artrite Glenoumeral. 
(B) Bursite de Ombro.  
(C) Capsulite Adesiva. 
(D) Laceração do Manguito Rotador. 
(E) Fratura Proximal do Úmero. 
 
33. Os músculos componentes da pata de ganso são 
 (A) Bíceps femoral, Sartório e Semimembranoso. 
(B) Sartório, Semimembranoso e Grácil. 
(C) Semitendinoso, Semimembranoso e Grácil. 
(D) Sartório, Semitendinoso e Grácil. 
(E) Gastrocnêmio, Grácil e Pectíneo. 
 
34. A Diabete Mellitus é uma doença crônica e incapacitante 
quando não controlada. Dentre o papel do fisioterapeuta no 
atendimento ao paciente diabético, é correto afirmar que 
(A) o emprego de diatermia por ondas curtas contínuo em 
mal perfurante plantar, estará indicado para auxiliar na 
redução do processo infeccioso.  
(B) a crioterapia de imersão das extremidades dos membros 
inferiores auxilia no controle de artralgias. 
(C) a fisioterapia estará contra-indicada em pacientes diabé-
ticos insulino-dependentes. 
(D) as Lacerações abertas em regiões plantares não contra-
indicam o uso de banho de parafina, na técnica de 
pincelamento, na referida região. 
(E) a Massoterapia, a hidratação, a verificação diária das 
condições cutâneas e o uso de calçados adequados, 
ajudam a prevenir o mal perfurante plantar. 
 
35. A fisioterapia com seus recursos e condutas é um 
importante auxílio terapêutico em várias patologias que 
acometem a infância e a adolescência. Em relação a essas 
doenças e síndromes, é correto afirmar que 
(A) a mucoviscidose, conhecida por fibrose cística, é 
hereditária com alterações no funcionamento de glândulas 
dos sistemas respiratório e digestivo levam a quadro de 
muco espesso, tosse, infecções respiratórias e elevação do 
nível de sódio no suor. 
(B) a síndrome de Reiter é decorrente de anomalia cromos-
sômica associada ao sexo masculino, onde há déficit motor 
espástico em membros inferiores, hemianopsia e diplopia. 
(C) a Doença de Osgood-Schlatter acomete preferencial-
mente crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos e 
caracteriza-se por necrose avascular da cabeça do fêmur. 
(D) a Doença de Huntington é caracterizada por lesão não 
progressiva da substância branca encefálica com quadro de 
déficit motor e cognitivo. 
(E) tetralogia de Fallot é uma síndrome hereditária, em que 
ocorre acometimento sistêmico urinário, quadro respiratório 
e endócrino com sobrevida de no máximo 5 anos. 
 
36. Sobre lesão medular ( TRM ), pode-se afirmar que 
(A) durante a fase de choque medular, paciente com nível 
de lesão em T1  irá apresentar bexiga hiperrreflexa. 






(B) lesões cervicais de nível completo em C6, acometem 
o nervo frênico e exigem monitorização ventilatória 
constante. 
(C) a Síndrome de Brown-Séquard caracteriza-se por 
lesão medular incompleta com déficit motor homolateral e 
alteração sensitiva contra lateral. 
(D) as Manobras de Valsalva, Credê e Mulligan são 
usadas em tratamento e reeducação das funções sexuais 
em lesados medulares. 
(E) as lesões do neurônio motor inferior, a paralisia 
decorrente da lesão medular será do tipo hipertônica, a 
partir da fase de ajustamento ou atividade reflexa.  
 
37. Em relação à Lei 8.080/90, é correto afirmar que 
(A) objetiva a assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
sem a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
(B) regula em todo o território nacional as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, 
em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 
ou jurídicas, de direito público ou privado. 
(C) obedece ao princípio da universalidade de acesso, da 
integralidade na assistência, preservação da autonomia 
sem levar em consideração a igualdade da assistência à 
saúde. 
(D) determina que à direção nacional do SUS, compete 
participar na formulação, na implementação e na 
execução das políticas de controle das agressões ao 
meio ambiente, de saneamento básico e relativas às 
condições e aos ambientes de trabalho. 
(E) estabelece a ênfase na descentralização aos serviços 
e ações de saúde para os Estados. 
 
38. Em relação ao Programa Saúde da Família (PSF), é 
correto afirmar que o fisioterapeuta 
(A) só atua no nível terciário de prevenção, pois nesta 
fase o indivíduo apresenta seqüelas ou incapacidades 
que necessitam de reabilitação. 
(B) não atua no nível primário de prevenção, porque 
nesta fase não há patologia instalada e o indivíduo se 
encontra com o organismo em equilíbrio. 
(C) só pode atuar no nível secundário de prevenção, pois 
nesta fase a doença encontra-se instalada e medidas 
fisioterapêuticas adequadas são necessárias. 
(D) só atua nos níveis secundário e terciário de 
prevenção, porque nesses níveis o indivíduo já apresenta 
alterações, seqüelas e/ou incapacidades. 
(E) pode desenvolver atividades em todos os níveis de 
atenção à saúde dentro da equipe multidisciplinar, 
enriquecendo e desenvolvendo os cuidados de saúde da 
população. 
 
39. De acordo com a Lei 8.142/90, é correto afirmar que 
 (A) prioriza o atendimento do idoso por sua própria 
família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos 
que não  a possuam ou careçam de condições de 
manutenção da própria sobrevivência. 

(B) os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados com 
poder deliberativo, entretanto não tomam parte do controle 
sobre a utilização dos recursos públicos da área de saúde. 
(C) os Conselhos de Saúde são órgãos de controle social 
do SUS, formado por representantes do governo, dos 
prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos 
usuários. 
(D) os membros dos Conselhos Municipais de Saúde são 
escolhidos pelo prefeito de cada município. 
(E) a Conferência de Saúde promove e desenvolve ações 
intersetoriais, voltadas à promoção da saúde, de acordo 
com prioridades e sob a coordenação da gestão municipal.  
 
40. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à 
Saúde (NOAS/01-2001), é correto afirmar que 
(A) promoveu um avanço no processo de descentralização, 
criando condições de gestão para os Municípios e Estados. 
(B) dispõe sobre as condições e os requisitos que facilitem a 
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplantes, pesquisas e tratamento. 
(C) ordena a formação de recursos humanos na área da 
saúde. 
(D) regulamenta o repasse de recursos federais para os 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
(E) estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de 
busca de maior equidade.   
 







